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इिो नािाचा एक गरीब शेतकरी आपल्या घोड्याची खोगीर दुरुस्त

करण्यार्ाठी शहरात येतो. मतथे तो घर्रून दगडािर पडतो. आमण नेिका

मतथे पडलेला एक बटिा त्याच्या नजरेला पडतो. त्याचिेळी त्याच्या कानािर

दिंडी ऐकू येते की रफीक नािाच्या दुकानदाराचा बटिा हरिला आहे, जर तो

कुणी त्याला परत आणून मदला तर त्याला एक र्ोन्याचे नाणे बमिर् देण्यात

येईल. हे ऐकून इिो ताबडतोब तो बटिा घेऊन रफीककडे येतो. बटिा पाहून

रफीकला फार आनंद होतो पण लगेच त्याच्या िनात हाि मनिाकण होते.त्यातले

एक नाणे तो हळूच काढून ठेितो आमण इिोिर आरोप करतो की त्याने

त्यातील एक नाणे आधीच काढून घेतले आहे.

“अरे् करे् शक्य आहे?” इिोला त्याच्या प्रािामणकपणािर शंका

घेतल्यािुळे धक्काच बर्तो. रफीक काही केल्या त्याचे ऐकायला तयार नर्तो

आमण त्याला कोटाकत घेऊन जातो.

कोटाकत काय घडतं हे िाचताना प्रते्यक िाचकाला िजा येईल अशी ही

गोड युगोस्लाव्हियन लोककथा!
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रफीक खूप श्रीिंत व्यापारी होता. तो अंगात उंची फरचा झगा आमण बोटांिधे्य

चिचित्या पाचू आमण िामणकजमडत र्ोन्याच्या अंगठ्या घालायचा. 



एके मदिशी रफीक त्याच्या दुकानात मिकण्यार्ाठी

तांब्याच्या भांड्यांची खरेदी करायला आला होता. तार्नतार्

घार्ाघीर् आमण कटकट केल्यािर अमतशय किी मकंितीला

एकदाची ती भांडी त्याने मिळिली.



दुकानात परत आल्यािर त्याच्या लिात आलं की आपला

पैशांचा बटिा व्हखशातून गायब आहे. ताबडतोब आल्या पािली तो

परत मफरला पण बटिा काही मिळाला नाही. रागाने त्याने

स्वत:च्या डोक्याचे केर् उपटले, मिश्या ओढल्या.त्याला खात्री होती

की नक्की एखाद्या भािट्याने ती थैली लंपार् केली अर्णार.



थोड्या िेळाने दुपारनंतर प्रते्यक छोट्या गल्लीत दिंडी

मपटली जाते, “ऐका हो ऐकाSSSSS व्यापारी रफीकचे पैशाचे

पाकीट हरिले आहे. ज्याला ते र्ापडले अरे्ल त्याने ते परत

आणून मदले तर त्याला बमिर् म्हणून र्ोन्याचे एक नाणे भेट

देण्यात येईल. ऐका हो ऐकाSSSS”



झालं अरं् की जेिा रफीक बाजारात घार्ाघीर् करत

होता त्याच िेळी इिो नािाचा एक गरीब िाणूर् बाजूच्या

खेड्यातून त्याच्या घोड्याचे खोगीर दुरुस्त करायला आला होता.

बायकोर्ाठी बाजारातून बांगड्या खरेदी करायची त्याची खूप

इच्छा होती पण तेिढे पैरे् त्याच्याकडे निते.

र्जलेल्या दुकानांकडे मिस्फारून बघत इिो चालत होता

तेिढ्यात दगडाला ठेच लागून तो खाली पडला.



मजथे तो ठेचकाळून पडला

मतथे त्याला एक बटिा पडलेला

मदर्ला. आमण नेिकं त्याच िेळी

ती दिंडी त्याच्या कानािर पडली.

अमत प्रािामणक अर्ल्यािुळे

बटिा घेऊन तो ताबडतोब

रफीक व्यापाऱ्याच्या दुकानात

आला.



“िी इिो. हा बहुदा तुिचा बटिा

अर्ािा.”

“खूप छान,” रफीक हर्कभरीत

झाला. पण लगेचच त्याबदल्यात

जाहीर केलेले बमिर् आठिले आमण

त्याला फार िाईट िाटले.



इिो दुकानातल्या िसू्त न्याहाळण्यात

गंुग आहे हे पाहून त्या लोभी दुकानदाराने

हळूच बटव्यातून एक नाणे बाहेर काढून

लपिून ठेिले.



“अरे, हे काय?” रफीक म्हणाला. “बटिा हरिला तेिा

त्यात दहा नाणी होती आमण आता त्यात नऊच कशी काय?

ह्याचा अथक तू ह्यातून एक नाणं आधीच काढून घेतलंय.”

इिोला ते ऐकून धक्काच बर्ला. बमिर् मिळालं नाही

ह्यापेिा आपल्या प्रािामणकपणािर शंका घेतल्यािुळे त्याला

खूप अपिामनत िाटलं.

“अरं् शक्यच नाही! िी तर बटिा उघडूनही पामहला

नाही,”त्याने शपथ घेऊन र्ांमगतलं.

“िला खोटारडा म्हणतोर् काय? तुझ्यािर आता कोटाकत

खटलाच दाखल करतो,” रफीकओरडला.



इिोची कोटाकत जाण्याची आजिर कधी िेळचआली निती.

न्यायाधीश मजथे बर्तात ते आर्न आमण ती आमलशान खोली

पाहून तो भांबािून गेला. न्यायाधीशाना येताना पामहल्यािर तो

आणखीन भांबािला. अंगात घातलेल्या फरचा पायघोळ अंगरखा,

डोक्यािरची पांढऱ्या केर्ांची टोपी, हातात जाडजूड पुस्तक आमण

चेहऱ्यािरचे करारी भाि अशा न्यायाधीशांना पाहून त्याचे पाय

लटपटू लागले.



रफीक उभा रामहला आमण बोलू लागला, “आदरणीय

जज्जर्ाहेब. िाझा बटिा हरिला तेिा त्यात दहा र्ोन्याची

नाणी होती. हरिलेला िाझा बटिा कुणाला मिळाला आमण

िला परत आणून मदला तर त्याला एक नाणे बमिर् देण्याचे िी

जाहीर केले होते. ह्या शेतकऱ्याने परत आणून मदला तेिा िात्र

त्यात नऊ नाणी मनघाली. ह्याने आधीच बमिर्ाचे एक नाणे

काढून घेतले आहे.”



न्यायाधीशांनी त्यािर इिोला त्याचे काय म्हणणे

आहे ते मिचारले. इिो नम्रपणे म्हणाला, “जज्जर्ाहेब,

िला जर्ा बटिा मिळाला तर्ाच्या तर्ा िी परत केला.

िी तो उघडून पाहीला देखील नाही तर त्यातील नाणे िी

करे् घेणार. िी एक प्रािामणक िाणूर्आहे, र्ाहेब.”

गंभीर आमण कडक भार्णारे न्यायाधीश

पे्रिळ िनाचे होते. ते अथाकतच तेथील र्गळ्या

लोकांिधे्य शहाणे होते. एक मिमनट त्यांनी

शांतपणे मिचार केला. आमण त्यांनी आपला

मनणकय रु्नािण्यार्ाठी घर्ा खाकरला.



“दुकानदार रफीक, तू म्हणालार् की तुझ्या

हरिलेल्या बटव्यात दहा नाणी होती.त्यािुळे नऊ

नाणी अर्लेला बटिा तुझा अर्णं शक्य नाही. तू

दुकानात परत जा आमण तुझा बटिा एखाद्या

मदिशी कुणी तरी तुला परत आणून देईल त्याची

िाट बघ.”



न्यायाधीशांनी िग इिोकडे

नजर टाकली. “हे बघ तुला नऊ नाणी

अर्लेला बटिा मिळाला आहे. घरी जा

आमण कुणी हा आपल्या िालकीचा

अरे्ल तर येईल िागायला. जर तो

र्हा िमहन्यापयंत नाही आला तर ती

नाणी तुझी. तुला तुझ्या इचे्छप्रिाणे

त्याचा िापर करता येईल.”

तो मनणकय ऐकल्यािर लोभी रफीकचा रं्ताप रं्ताप झाला. पण काही

बोलायची र्ोय निती कारण बोललो तर अटक होण्याची भीती होती. लांब

अंगरखा र्ांभाळत तो तािातािाने कोटाकिधून मनघून गेला.



न्यायाधीशांनी इिोला बटिा मदला. झाल्या प्रकाराने तो

इतका चमकत झाला की काय करािे ते त्याला रु्चेना.

“प्रािामणक िाणूर् हा र्गळ्यात श्रीिंत अर्तो,”

न्यायाधीश इिोला म्हणाले,”तो पैशाने गरीब अर्ला तरी.”

समाप्त


